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Gratuito para os sócios da Liga 
Eksterlande: Unu dolaro aŭ 15 

respondkuponoj.La Dekunua
La viglaj membroj de la Organiza 

Komitato, prezidata de Proi. Francis 
ca Rodrigues, ne ŝparas penojn por ke 
Bia Dekunua estu elstara mejloŝtono en 
la nacia. Esperanto-movado. La kon 
gresurbo, S. Panio, estas unu el la plej 
i-caj kaj progresemaj industriaj cen
troj de la Nova Mondo, — ne nur de 
Brazilo, — kaj posedas ĉion necesan 
por folte influi en la fina venko de nia 
granda ideo.

La Dekunua efektiviĝos en grava 
momento de nia historio, precize kiam 
Esperanto festas la 60an datrevenon 
de sla naskiĝo kaj la du grandaj orga 
nizaĵoj de nia neŭtrala movado kunigas 
siajn klopodojn por komuna laboro. Ja, 
ek de 1936 ekzistis divido en nia mo
vado, ĉar ekzistis du tutmondaj orga 
nizajoj de la esperantistoj: Universala 
Esperanto-Asocio kaj Internacia Espe 
ranto-Ligo, ambaŭ kun la samaj celoj. 
De nun la du mondasocioj kuniĝis en 
unu solan por pli efike laboradi. Tia 
kontrakto estas granda paŝo al la ko 
unina celo.

La homaro, jus elirinta el plej te
nua hcmbuĉado, fervore serĉas novajn 
vojojn al la estonteco kaj ekkomprenas, 
aŭ almenaŭ eksentas, ke paca kunla
borado de la nacioj nur povos efekti 
vigi post la spuita malarmado, t.e
kiam la homoj interkomprenas kaj pace 
diskutos siajn efektivajn interesojn, 
‘lektivaj interesoj de la popoloj 
kuŝas en reciproka detruado, sed 
kunlaborado por la komuna feliĉo, 
sinhe pado por pli granda kaj pli 
luda prosperado. Militoj ekzistas 
dai, ke la popoloj 
klare
•‘ontis la solidarecon instruatan de la 
ldoj enfneniaj intelektuloj jam vivan
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siajn proprajn interesojn, ne

Brazila Kongreso
faj aŭ nun vivantaj sur la Tero: filo 
zofoj, religiaj gvidantoj, sciencistoj, so
cialistoj. Simile al individuoj, la popo
loj interdependas por sia plena elvol
viĝi) kaj prosperado; sekve la militoj 
estas malsaĝaj, stultaj ofendoj al la 
feliĉo de la popoloj kaj nepre malape 
ros, kiam sufiĉe ila progreso igos klaraj 
la superajn interesojn de la homaro. 
Por la atingo de tiu supera ŝtupo de 
progreso, unu el la nepre necesaj kon
ci coj estas la instrumento de interkom
preno de la intelektuloj, komuna lingvo 
per kiu la intelekta kunlaborado efekti
viĝos mondskale.

Ni ne opinias tute naive, ke la sim
pla diskonigo de Esperanto tra la mon
do tuj mirakle kunfratigu la popolojn. 
Ne; la intelekta nivelo de la amasoj 
estas malalta, sekve egoisma, mallong- 
vida, ne povas kompreni, ke nur per 
honesta kunlaborado ĉiuj povas atingi 
la feliĉon. Mallarĝmensaj homoj opi
nias, ke ili povas perforti la feliĉon: 
preni por si la prosperon de aliaj, riĉiĝi, 
kaj vivadi feliĉe. Nur post atingo 
pli alta intelekta kaj morala nivelo, la 
homo komprenas, ke li estas nur ero de 
granda organismo — la homaro — kaj 
ne povas esti feliĉa kontraŭ la feliĉo 
de la aliaj, ĉar la aliaj reagas kontraŭ 
iluzia feliĉo de 1’egoistoj.

Ni esperantistoj ne estas revemaj 
utopiistoj, sed praktikaj homoj. Ni 
Sclas, ke Esperanto sola ne sufiĉas por 
transfomi’ la mondon, sed ke komu
nehoma lingvo estas la plej altvalora 
laborilo por la intelektuloj, kiuj gvidas 
la homaron. Ni scias, ke la homoj havas 
komunehoman idealon, nome, ĉiu volas 
osti prospera, klera, influa, estimata, 
respektata, komprenata, amata, sed por 
ke li trovu la vojon al efektiviĝo de tiu

de Esperanto
komunehoma idealo, li unue devas po
sedi komprenon pri la rimedoj por 
atingi la celon. Por diskuti siajn afe
rojn, profiti la sperton de aliaj, trovi 
la vojon, li bezonas la instrumenton de 
la penso, la lingvon. Por trovi tutmon
dajn vojojn al kunlaborado, ni nepre 
bezonas komunan lingvon, tial Espe
ranto estos fundamento por la plej mi
rinda progreso de la homaro. Nur post 
plena triumfo de Esperanto ekzistos 
tutmonda kunlaborado por efektivigi 
la feliĉon de Ia homaro. En la nuna 
momento, Esperanto mem estas supera 
idealo, sed iam ĝi estos nur perilo por 
pli altaj idealoj. Simile, sed en pli 
granda skalo ol la presarto, Esperanto 
estos fundamento por la plej grandaj 
venkoj de la homaro.

Ĝis antaŭ kelkaj jaroj la Esperan
to-movado en S. Paulo estis malgranda, 
sed nun ĝi rapide kreskis, organiziĝis, 
varbis tutan aron da diligentaj junuloj 
kaj promesas la plej riĉan rikolton en 
proksima estonteco. La Dekunua estos 
komenco de nova epoko por la progre
sema ĉefurbo de la granda Ŝtato.

Ĉiuj rigardoj nun sin turnas al S.
(Daŭrigas sur pago 12-A)

32 A UNIVERSALA KONGRESO 
DE ESPERANTO

La brazila Delegito

La Ministrejo por Eksterlandaj Afe
roj, laŭ peto de Brazila Ligo Esperan
tista,
Svisujo, D-ron Mário Moreira da Silva, 
por reprezenti ĉe la 32-a 
Kongreso de Esperanto en 
brazilan espera n t i sta ron.

nomis la brazilan Ministro en

Universala 
Berno la

•!

*



2 O BRASIL ESPERANTISTA MAIO — AGOSTO 1947E. LANTI en Brazilo. Multaj aliaj katolikaj pastroj 
bone posedas la lingvon, sed ne propagandas

O mundo esperantista acaba de perde! 
uni grande trabalhador da idéia de lingua 
internacional e uni dos liomens nmis originais 
do planeta, Eugenio Adam. mais conhecido 
pelo pseudônimo de E. Lanti, falecido há 
pouco no México.

O pseudônimo é do francês Vanti, o con
tra, e ficava muito bem ao temperamento 
combativo e irrequieto dêsse pensador. Lanti 
era contra uma infinidade de defeitos de 
nossa sociedade e os combatia por vezes pa
radoxalmente, atacando ao mesmo tempo os 
partidos políticos em luta entre si: comunis
tas, fascistas, radicalistas, democratas.

Era extremado pacifista e lutava contra 
tudo que a seu critério ameaçava a paz pre
sente ou futura dos povos. Batia-se por um 
mundo sem nações, sem fronteiras materiais 
nem espirituais e fundou uma instituição mun
dial com o nome de Sennacieca Asocio Tut
monda — Associação Mundial sem Nação, à 
qual deu grande vitalidade em todos os países 
do Velho Mundo e um pouco igualmente em 
nosso hemisfério. A seu ver o Esperanto não 
deveria ser a língua auxiliar e segunda para 
cada homem, ao lado da língua nacional, mas 
deveria ser a primeira de todos os homens 
civilizados e responsáveis.

A capacidade de trabalho de Lanti é qua 
se incrível num temperamento tão combati
vo. Durante muitos anos redigia diversos 
jornais, mantinha uma correspondência imen 
sa, dirigia a SAT (abreviatura da Sennacie 
ca A socio Tutmonda), escrevia e publicava 
livros. (l

Os esperantistas lhe devem uma grande 
literatura por êle planejada e executada, da 
qual’ um livro se tornou obra de cabeceira de 
todo escritor esperantista, o Plena Vortaro da 
Esperanto (Dicionário Completo do Esperan
to) que ĉ um excelente dicionário gramatica» 
e guia dos escritores. Essa obra foi por êle 
concebida, planejada e confiada à direção do 
Professor Grosjean-Maunin que melhor do 
que ninguém no mundo poderia executá-la, 
como a executou. Morreu Lanti quando es
tava preparando a terceira edição dessa obra 
monumental e única.

aposentado, morando em pensões familiare» 
ou em casas de amigos, em diversos países — 
Japão, Argentina, Chile, México — e só fala 
va o francês ou outra língua nacional quando 
absolutamente forçado pela necessidade; sua 
língua única era o Esperanto e só convivia 
com esperantistas. O Esperanto era para êle 
uma espécie de língua sagrada, um símbolo 
de paz e harmonia entre os povos. Em sua 
opinião o povo mais agradável do mundo era 
o japonês é o mais intolerável o francês, isto 
6, seu próprio povo.

Deixou muitos livros publicados com irri' 
pressões, críticas, polêmica, estudos linguís
ticos, sempre escritos com muita vivacidade, 
em linguagem correta e por vêzes elegante e 

todos escritos originalmente em Esperanto.
Não tinha convicção religiosa ou filosó

fica definida, mas admitia como princípio de
monstrado que a consciência da humanidade 
progride em demanda ã perfeição e que os 
esperantistas de hoje são a vanguarda da 
evolução Consciencial do mundo, porque já 
sentem a necessidade da compreensão uní 
versai, enquanto as grandes massas humanas 
não têm consciência alguma dessa necessida 
de e se limitam ao uso das línguas regionais 
ou nacionais, atendendo exclusivamente às 
suas conveniências pessoais.

Quem escreve estas linhas correspondei» 
ativamente com Lanti durante vinte e cinco 
anos e encontrou nele sempre a máxima sin 
eeridade, por vêzes uma brutal sinceridade, 
mas sempre um fervor religioso pelo Esperan 
to e pela paz. Não saberiamos dizer se Lanti 
foi um desequilibrado ou um gênio, mas sa 
bernos que foi o mais ardoroso esperantista, 
que o mundo conheceu e nunca foi medíocre. 
Sua obra mundial como criador de S.A.T. 
revela superior inteligência e rara capacida 
de de trabalho. Essa obra sobrevive e cresce 
em diversos países e mais notadamente na 
Holanda e na França.

Seus livros já tiveram diversas edições e 
alguns foram traduzidos e publicados em 
muitas línguas.

Lanti faleceu num hospital, na cidade do 
México, aos 68 anos de idade.

IGOBO

KATOLIKISMO RAJ ESPERANTO

La tre ŝatata katolika revuo “O ÉCO”, 
eldonata en Porto Alegre, Rio Grande do 
Sui. Brazilo, aperigas kurson de Esperanto 
tre lerte verkitan de nia eminenta sami
deano Pastro Jozefo Nogueira Machado S. .T.

El Baturité (Ceará), Nova Friburgo 
(ŝtato Rio de Janeiro), Salvador (Bahia), 
São Luiz (Maranhão). São Leopoldo (R. G. 
Sul) kaj aliaj urboj ni ricevas leterojn de 
fervoraj katolikaj pastroj en korekta Espe
ranto. La propagando de la kleraj esperan
tistoj Pastroj Nogueira Machado, Barros 
Leal, Petro Melo, Johano Rodrigues,’ Euclides 
Carneiro, Antonio Borges, Bonifacio Leite jam 
montras belajn florojn kaj promesas riĉan ri
kolton ĉe la katolikoj de la lando, kiuj, laŭ 
la statistikoj de 1940, estas 95% de la lo
ĝantaro de Brazilo.

La sep pastroj, kies nomojn ni jus men
ciis, estas lertaj kaj fervoraj esperantistoj,

Inter la laikaj gvidantoj de Katolikismo 
en nia lando elstaras la nomo de Prof. D-ro 
Everardo BaCklieuser, fama sciencisto, ver
kisto altestimata en la tuta lando kaj espe
rantisto ek de la jaro 1906a, membro de la 
Lingva Komitato.

ĉie floras nun Esperanto en katolikaj 
rondoj de Brazilo, same kiel en Argentino kaj 
aliaj landoj.

METODISMO KAJ ESPERANTO

Post vigla laborado por Esperanto en 
la metodistaj rondoj de Brazilo, fare de 
Kap. Jorge Santana, la movado nun 'pros
peras kaj la oficiala organo de la Meto
dista Eklezio, “Expositor Cristão”, eldonas 
kurson de la lingvo kaj faras rimarkindan 
propagandon en artikoloj.

En Kunveno de la Eklezioj, Episkopo de
fendis nian movadon kaj brile propagandis 
por Esperanto.

La Metodista Preĝejo, en Belo Hori
zonte, Minas Gerais, estas sidejo de vigla 
societo esperantista, nome Kristana Espe
ranto-Klubo, kiu inteligente laboras por nia 
movado kaj nun preparas sian propran ga
zeton .

La propagando de Esperanto estas duo
noficiala en tiu progresema Eklezio, ĉar 
ties oficiala organo senĉese propagandas 
kaj instruas la lingvon.

SPIRITISMO KAJ ESPERANTO

En la sidejo de la Brazila Spiritisma 
Federacio, Prof Aldino de Freitas komen
cis novan kurson kun 40 gelernantoj. La 
kursoj en tiu sidejo komenciĝis en 1912. 
tiam gviditaj de la karmemora samideano 
José Machado Tosta, pioniro de la propa*  
gando de Esperanto en spiritistaj rondoj. 
En la daŭro de 35 jaroj la B. S. F. labo
radas por Esperanto kaj nun ĝi havas or
ganizitan propagandon, kiu atingas la tu 
tan brazilan teritorion. Ĝi eldonis plurajn 
lernolibrojn, importis aliajn el diversaj lan
doj kaj ilin anoncas sur la kovriloj de ĉiuj 
libroj eldonataj de la Eldonfako de B. S. 
F., en la oficiala organo, en katalogoj dis
sendataj al ĉiuj klientoj.

• Lanti nasceu em 19 de julho de 1879. em 
Nehou, Normandia. França, filho de agricul 
tores. Foi inicialmente lavrador, depois mar 
cineiro, fabricante de moveis e professor dfi 
trabalhos manuais. Estudou em cursos notur 
nos de diversas escolas até 1914. Em 1914 foi 
mobilizado como enfermeiro da Cruz Verme 
lha francesa e aprendeu o Esperanto na fron
teira. Depois de desmobilizado era um cético 
dos ideais políticos e tornou-se pacifista apai 
xonado e fervoroso esperantista. Descrente 
de tudo, até da existência de Deus, da sobre 
vivência da alma, de todos os ideais religio
sos, fez do pacifismo:? do Esperanto a sua 
religião e a sua politi*».%

Sua absoluta descrença política se com 
pleton na Vnião Soviética, onde esperava en
contrar o socialismo em marcha, mas teve a 
sensibilidade fundamente abalada pelos pro
cessos violentos da Revolução. Ao regressar 
da Rússia Soviética, escreveu uma série do 
artigos sob o título “Três semanas na Rús- 
ria”, atacando violentamente o regime a que 
passou a dar o nome de “fascismo vermelho”.

Lanti passou os últimos dez anos de sua 
vida viajando modestamente, como professor

Kelkaj membroj de la B. S. F. monapogas 
tian grandskalan propagandon. En la las
taj monatoj tiu fako de propagando de Es
peranto ricevis donacojn, kiu sumas sesdek 
ses mil kruzejrojn (Cr$ 66.000,00), laŭ 

informoj aperintaj en la oficiala organo 
“Reformador”.

B. S. F. havas grandan libro-servon 
komencitan en la jaro 1937a, kiu importas 
kaj disvendas ĉiujn librojn en Esperanto 
eldonitajn en la mondo. La listo de tiuj li
broj aperas ĉiujare en la ĝenerala kata
logo kaj parte ĉiumonate en la oficiala or
gano. Dank’al tiu konstanta propagando, en 
multaj spiritistaj asocioj funkcias kursoj de 
la lingvo kaj ĉiu spiritismaj 
nian movadon.

gazetoj favoras
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OS PARTICIPIOS PASSADOS EM ESPERANTO

Pelo (pie dissemos no artigo ante
rior, parece-nos (pie ficou suficiente 
niente claro que ação completa se diz, 
nas formas verbais compostas da voz 
passiva, em Esperanto, com a desinên- 
cia ITA. E’ êste ponto que o estudante 
precisa fixar, dêle fazendo uma regra 
tão simples quanto geral. Qualquer que 
seja o tempo ou modo do verbo esti, que 
forme conjunto com o vérbo chamado 
vulgarmente “principal”, a terminação 
do partie!pio dêste último será, sem 

exceção, ITA, uma vez que se trate 
duma ação isolada e completa, dum jato 

acabado c perfeito. Vamos dar alguns 
exemplos, colhidos de obras do próprio 
autor do idioma, e nos quais veremos 
diversos tempos e modos do verbo esti.

A) Estas-ita:

f/ l Li estas tute ne vestita.
... perei (juste tiam, kiam ĝia 

praveco estas metita ekster 

dubon.

... kial la kampo de laboro por 

unuj estas malfermita de la 

komenco ĝis la fino. ..

Vi, Marinjo, estas efektive aflikti

ta... (Note-se, logo adiante: 
“Kio estas, kio vin tiel aflik- 
tasf”).

Exprime-se, assim, o estado do su 
jeito, e em português, efetivamente, 
esti se traduz aí por estar.

b) ŝi restis nun sola, elmetita al la 

volo de la sorto. ..

.. . jen estas la kabineto, destinita 

por la lernado de mia filino.

Nun la rememoroj kaj kordoloroj, 

venkitaj kaj forpuŝitaj. . .

. .. baras al vi la vojon via propra 

ne sufiĉa prepariteco...

... Ia instruiteco, kiun vi havas 

en ĝi, tute ne povas...

Como vemos, particípios isolados 
ou fazendo parte de substantivos, ainda 
com a mesma idé:a de estado.

Unu virino plendis al kapitano, ke

ŝi estas ĉirkaŭ rabita liaj sol

datoj.

... kie la fruktoj por nia maten

manĝo estas deŝiritaj de tiuj 

ĉi arboj. ..

La uzado de cli... estas enkondu

kita ...

Nestes exemplos, é implícito o es
tado, mas, além dêste, vê-se a ação. Por 
isto, não traduzimos em português com 
o verbo estar, mas com o verbo ser; 

“ ... ela fóra roubada. . . ”, “os frutos... 
foram colhidos. .. “o uso de eh. . . foi 

introduzido. .. ”.

B) E st isita:

Estado :

Exemplos fáceis, como se vê, onde 
esti equivale a estar, relevando observai 
que todos os estis aí correspondem ao 
imperfeito do indicativo.

Ação:
Tiel estis farita. La diablo eniris. . .

.. .kiam la vespero fariĝis pli mal

luma, centoj du koloraj lanter

noj estis ekbruligitaj.

Multekostaj vestoj. .. estis nun do

nita j al ŝi...

Lia ideo estis tuj akceptita kaj tui 

estis kunmetita telegramo...

Janjo estis senvestigita kaj endor

migita .

La pordo estis riglita kaj ŝlosita, kaj 

denove ŝi staris en la patra 

domo.

. . .efektive ricevis la plej altajn no

tojn, kaj tamen... ne estis 

akceptitaj!... Dio helpis, venis 

la bona horo,. . . ili ambaŭ es

tis akceptitaj.

La plimulto el ili estis forlogitaj de 

la ideo. .. kuj komencis ĝin el

lernadi.

. . .por ne fortimigi de ni la gran

dajn amasojn, ni estis devigitaj 

klarigi...

Tiu ĉi versaĵo... estis, presita an

taŭ G jaroj en la gazeto...

...la esperanta traduko... estis 

publikigita en la n-ro...

E não nos esqueça o “Fundamen
to”:

Georgo Vaŝington estis naskita la 

dudek duan...”!

Exibimos maior número desta com
posição com êste sentido, para insistir 
em que o pretérito simples (onde o au
xiliar português é o verbo .scr) se diz 
com a terminação ITA, e não com ata, 

conforme o querem, A viva força, os 
ignorantes e os detratores do mestre do 
idioma. Tivemos o cuidado de não apre
sentar exemplo em que se pudesse cui

dar que se tratasse do nosso ma s-que- 
perfeito.

C) ITA com outros tempus e mo

dos (auxiliar português em for

ma simplesfz

Tamen via volo estos plon umita.. . 

...tiam estos teorie decidita, ĉu 

viaj proponoj. . .

La persono de l'aŭtoro tiam tute fo

riros de la sceno kaj estos for

gesita .

Kreu al mi tian ekzistaĵon,. .. kiu 

estus devigita pacience dporta

di...

Kial al li estus permesite eksplua

ti. . .

Estus bone, se. .. estus kreitaj ron

detoj. . .

Jes, la ŝtofo devus tuj esti teksita, 

por mi!

En mi n nto vi povas esti malkaŝita. 

Ŝajnis, ke li ne volis esti rimarki-

17... ne povas deziri. . . ke la gran

da farso por tiu ĉi aktorino 

estu mallongigita.

...ni deras labori, ke la efektiva 

aŭ ŝajna malbonaĵo... estu 

baldaŭ anstataŭigita per pli- 

bonaĵo.

Eni todos estes exemplos, o verbo 
esti equivale a ser: trata-se de ação, não 
de estado, pois êste último, é fácil de 
compreender, pedirá a terminação ITA, 
se o fato é concluso. Demos algumas 
frases de estado:

Tamen la sorto de Marta ŝajnis jam 

asekurita (_ esti asekurita ! .
. . .je la fino de V jaro 1888.. . la 

"Dua Libro de I' lingvo inter

naciaestos finita.

Dum la malreguligo de la akcento 

estus ligita kun Iro grandaj. . .

Aqui, esti equivale a estar: não há 
dif:culdade.

\'o]tando às nossas primeiras pala
vras: cm todas as frases do mestre, es
colhidas para êste breve estudo (e tê- 
nio-las em coleção de centenas), repa- 
re-se que ação completa se diz com a 
terminação ITA, sem que esta implique 
idéia, por mais remota, dulgum passado 

anterior ao momento a que se refere a 

ação. Convençam-se os estudantes desta 
verdade, e não encontrarão tropêço no 
redigir em Esperanto as formas verbais 
compostas; nem, em caminho inverso, 
quererão (pie, necessàriamente (?), ita 

contenha em si essa anterioridade. Se
de tal não estiverem perfeitamente con
victos, 
p. ex.
do. .
do..
pleto.

Continuaremos, se Denso permitir.

• 4

é fatal que traduzam sempre. 
"estis . . .ita” por “tinha si- 

, "cstos ...ita” ]H>r “terá si
ete., e o desastre é certo e com-

PORTO CARREIRO NETO



MAIO
4 O BRASIL ESPERANTISTA

— -—    - - ________________
MAIO — AGOSTO 1947

LA FORIRINTIS)* BIBLIOGRAFIO
ALBERTO DE OLIVEIRA, poeto bra

zila (1859-1937) :
‘'La malsan/ulin’ bezonas”, 

diris klare, kun insisto, 

la- rigora kuracisto, 

“loĝi en klimat’ pli bona”.

Post la adiaŭ’ malĝoja 

forveturis do je l’ fino 

malgraseta la fraŭlino; 

iĝis la dome? senhoma.

Pri l’malsan’ de l’ fiancino 

la fianĉo ne sciante, 

ŝin brakumi ĝojrevante 

venas, jen, el malproksimo.

Aŭdas pri. l’malĝoja fakto 

li larmante; tamen oni 

tentas korkonsolon doni'. 

"Ŝin sanigos mont-klimato.”

Li al la montaro iras, 

pri l’knabino en la menso 

ĉiam kun la sama penso: 

('ĉu ŝi mortis? Ĉu ŝi vivas?”

Post dubli oroj sen respondo, 

post mar sado Ideoplena, 

vidas en aer’ serena 

li la malproksimajn montojn.

La demandon li sopiras 

al la palmoj, emocie, 

kiuj susurado*  tie:

“Ĉu si mortis? Ĉu si vivas?”

9

Kaj la palmoj sur montalto 

alciele montrogestas 

respondante: “Nun ŝi estas 

en pli bona jam klimato.”

Esperantigis Francisco V. Lorenz

(*)  Eu ĉiuj strofoj de ĉi tiu poemeto 
la rimoj de la unua kaj kvara versoj 
estas asonancaj ankaŭ en la originalo.

DECISÕES DO 4o CONGRESSO 
ARGENTINO DE ESPERANTO

As principais decisões e moções do Con
gresso foram:

Io Publicar o “Argentina Esperantisto” 4 
vêzes por ano e publicar quatro vêzes por ano 
um boletim oficial da Uga Esperantista Ar
gentina .

2° Em harmonia com as outras associa
ções americanas de Esperanto promover o 
reaparecimento do “Tutamerika Esperantis
to” pelo menos uma vez por ano.

Publicar um dicionário Esperanto-Es- 
ainda êste ano.
Editar um compêndio especial para os 
de Esperanto por correspondência.

5g Transferir todo o serviço dos cursos 
de Esperanto por correspondência para a As
sociação Esperantista de Rosário.

6c Apoiar por todos os meios o curso que 
vai ser publicado no grande diário “La Crí
tica”, de Buenos Aires.

3° 
panliol 

4° 
cursos

VIVO DE ZOLA

Vivo de Zola, de Aŭgusteno da Silva, el 
la portugala tradukis Manuel de Freitas — 
Portugala Eldona Rondo — Monte da Lapa, 
49 - Io, Porto (Portugalujo) 1 v. 106 p.

Leginda biografio de la glora franca 
verkisto Émile Zola. Ĝi komencas per skizo 
de la vivo de lia patro, veneciana civilinĝe- 
niero, kiu loĝis en Parizo, kiam naskiĝis 
Émile.

La verko sekvas la tutan vivadon de Zola 
— knabo en Aix, kie hejme nenio mankis. 
Post la morto de lia patro, “la familia vivo 
tute aliiĝis.” Eniro en la liceo, 13-jara, kie 
li amikiĝis kun la kamaradoj Baille kaj Cĉ- 
zanno, kiu fariĝis fama pentristo.

Lia patrino, malesperinte trovi rimedojn 
en Ais, transloĝiĝis al Parizo. De nove en 
la liceo, dank’al stipendio kiun amiko havigis 
al li.

Nedezirinda por la Universitato, li tra
kuris Parizon, serĉante laboron. Oni trovis 
por li oficon ĉe la haveno, kiel kontoristo. 
Sed li ne povis elporti la malafablan traktadon 
de siaj mastroj, kaj eksiĝis.

Amiko lia rekomendis lin al la firmo Ha- 
chette, kiu akceptis lin, por paki librojn, “dum 
10 horoj ĉiutage, en malhela kaj malseketa 
ĉambro, kun unu sola aeraperturo preskaŭ 
samnivela kun la trotuaro”. En la liberaj 

li daŭrigis lemi kaj relerni Musset, 
Montaigne, Sand, Shakespeare, kaj 

versaĵojn.

horoj, 
Hugo, 
ankaŭ verki versaĵojn. “Kuraĝigita de la 
atmosfero en Hachette, Zola decidis fari las
tan provon per siaj versoj: li elektis la plej 
bonan poemon kaj metis ties manuskripton 
en la kabineton de la mastro. Korpremo kaj 
seninterakordaj perspektivoj obsedis lin dum 
la tuta tago. Fine li estis alvokita: la eldo
nisto, kun lionvolo, transdonis al li la kajeron, 
konsilis ke li sin dediĉu al prozo kaj, konsi
derante la verkistajn kvalitojn de li elmon
tritajn, komisiis al li la redaktadon de anoncoj 
por la gazetoj.

Lia salajro estis altigita kaj li povis per
mesi al si iajn luksojn”.

Li verkis fabelkolekton, kiun rifuzis di
versaj eldonistoj, sed la libristo Lacroix 
kuraĝis eldoni: Contes à Ninon (Fabeloj por 
Ninon).

Poste venis la publikigo de lia unua ro
mano: Confessions de Claude (Konfeso de 
Claude).

7c Esforçar-se por levantar movimento 
esperantista nos países americanos em que 
ainda não exista ĉsse movimento.

8° Estudar as possibilidades de efetuar- 
se em 1948 ou 1949 um Congresso Pana me
rica no de Esperanto e propor aos esperantis
tas brasileiros que o efetuem no Rio de Janeiro.

9° Enviar um agradecimento especial ao 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
Iielo fervor com que apoia o movimento es
perantista eni geral e em particular pelo au
xílio que prestou ao 4o Congresso Argentino 
de Esperanto.

10° Elegeu a nova Diretoria para a Liga 
Argentina de Esperanto que ficou assim cons
tituída : Presidente: Prof. Enrique Balech; 
Vice-Presidentes: Dra- Rosa Scolnik e Eu
genio Iglesias; Secretário Geral: Tibor Se
kci j ; Vice-Secretário: Floreal Villai’; Tesou
reiro: Kurt Milkuschutz; Vice-Tesoureiro: 
Julio Kladniev; Diretora dos Cursos por Cor
respondência : Blanca Rosa Foresto. Foi ain
da eleita uma comissão de 26 Conselheiros de 
diversos pontos do pais.

Pro liaj artikoloj pri kritiko al pentrarto, 
la parizaj gazetoj ĉesigis la kunlaboradon de i 
Zola, tamen la provinca gazetaro daŭrigis] 
presigi liajn verkojn. Aperis la libroj 7'ãócwl 
Raquin kaj Madeleine Férat, en la gazeto 
Êvenement, kiu repaciĝis kun Zola.

Li komencis tiam skribi la memorindan 
serion pri la Rougon-Macquart, historio pri j 
familio, dum la dua imperi reĝimo; Fortune\ 
dca Rougons (Sukceso de la Rougonoj) ; Jjtl | 
Curée (La avida ĉasado al oficoj, honoroj, 
profitoj) ; Le ventre de Paris (Li ventro de | 
Parizo) ; La conquête de Plassans ( Konkero 
de Plassans) ; La faute de VAbbé Mouret (La 
kulpo de pastro Mouret) ; Son Excelh-nce] 
Eugène Rangon (Lia Ekscelenca Moŝto Eu. 
gène Rougon) ; L’Assommoir (Drinkejaĉo); 
Vne page d’amour (Unu paĝo pri amo), 
“ĉasta kaj kompatplena libro, tuŝita de me
lankolio kaj ridetoj”; Nana; Pot-Bouilli\ 
(Pufventra kruĉo) ; Au Bonhèur des Daniel 
(Al la feliĉo de 1’Sinjorinoj) ; La joie de 
vivre (La ĝojo vivi) ; Germinal (Ĝermomo- 
nato) ; L’oeuvre (La verko) ; La terre (La! 
tero) ; Le reve (La revo) ; La bĉte liumalw\ 
(La homa besto) ; Sargent (La mono) : La\ 
debti cle (La Renversiĝo) ; Le Docteur Pascoli 
(Doktoro Pascal).

“La publikigo de Le Rêve kaŭzis la sa
man miregon kian estigis Vne page d,’amour”.\

“Li estis projektinta verki romanserio»: 
pri la transiraj tempoj, pri la grandaj pens
fluoj interbatalantaj por akiri la regadon”.! 
Li publikigis la serion de la tri urboj: Lour-. 
des, Rome, Paris. Poste, Fecondité (Fekundo) 
Travadi (Laboro), Verité (Vero), el la evan, 
geliciklo.

La lastaj ĉapitroj de “Vivo de Zola”! 
priskribas la aferon Dreyfus, kaj la parto
prenon de Zola, “kiu ne povis elteni la ideon, 
ke Dreyfus senkulpe suferadas en la karcero 
sur la Diablo-insulo”. |

En la gazeto L'Aurore, kiu presiĝis jei 
kvanto da 300.000 ekzempleroj, publikiĝis la 
fama letero de Zola: J’accuse (Mi akuzas).;

“Clemenceau rimarkigis al Zola ke la Ie-; 
teron sekvos tuja kaj fortega reago kaj ke; 
se li persistos en la publikigo, li devos sii) 
pretigi por ĉiaj danĝeroj. Zola ne reiris: tio. ■ 
kion li skribis, estas skribita, kaj li ne lau
tas. Al la idealo, kiun li defendis, nur gravis] 
ke la Dreyfus-afero ne estu sufokita; la ce- ' 
tero tute ne gravis”.

Zola estis kondamnita je mallibero 
monpuno.

Pro insisto de lia advokato Labori, 
de aliaj amikoj, li forveturis al Ajiglujo. 
li finis la romanon Fécondité.

Fine, la Respublika Prezidanto liberigis 
Dreyfus’on je la puno. Poste “venis la amnes
tio, en kiu li mem estis enkalkulita. Zola pro
testis, rifuzante akcepti ĝin; li volis esti ree 
juĝata, por ke lia agado estu ĝuste taksata; 
ĉi-foje, tamen, neniu aŭskultis lin”.

Li preparis la kvaran kaj lastan romanon 
de la evangeliciklo Justice (Justo), kiamJ’ 
mortis, dumnokte, hejme, en Mĉdan, sufokita 
per karbonoksido akumulita en la dormo
ĉambro, pro akcidenta obstrukco de la kamena 
f u meni rejo.

Nur malgrava rimarko: La tradukinto, 
anstataŭ konversacii uzis konversi (^1U 
signifas converter en la senco financa au 
komerca, kaj ne conversar) : “Konversante, 
ili marŝis (p. 12) ; li atente sekvis la kon
versojn de kamparanoj (p. 15) ; konversante 
kun amikoj (p. 29) .
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Sur la senhoma ferdeko, je tiu 
malfrua horo, kiam la silento de la ama
zonia nokto aŭdigas la mil etajn mur
murojn de la arbaro, nur du aŭ tri pa
saĝeroj cedinte al la stranga sugestio 
de la granda rivero, aŭskultadis la 
akran voĉon de (1) “caboclo” devena 
de tiu malproksima regiono. Estis li la 
piloto, unu el tiuj kuriozaj, admirindaj 
homoj, kiuj sen ia ajn indiko, — buo, 
lumigilo, ia gvidsigno — kondukas la 
ŝipojn tra la embarasantaj serpentu- 
maĵoj de rivero Amazono, sen hezitado 
kaj sen eraro...

Tiun senluman nokton la steloj 
brilis plej hele, kaj la riverbordo deseg
niĝis pli nigra. Subite, en la proksima 
bordo, sciigante pri kabano nenies vida
ta. ekaperis sur kruda fenestro ŝanceli
ĝema lumo, modesta lampo, kiu restis 
kici neatendita gardstarante, tenita de 
du nevideblaj manoj ĝis kiam la bruado 
de la ŝipo perdiĝis malproksimon... 
Miregita, mi demandis la kialon de tiu 
nekutima faro, unuafoje rimarkita dum 
tiu ĉarma veturado, tiel plena de inte
reso kaj de neatenditaĵoj. La piloto 
tiam klarigus, per sia decida sintenado 
kiu forte kontrastis kun lia malrapida 
voĉo kaj lia stranga parolmaniero.

— Junulino, ni ĵus alvenas al rive
ro Purus. Vi vidas la “piaĵon” de rivero 
Purus.

— Sed, kio estas la “piaĵo” de ri
vero Purus, pia homo?

— La “piaĵo”? Ĝi estas longa his
torio, junulino...

— Do, rakontu ĝin, ja mi ŝatos 
aŭskulti ĝin.

z

— Junulino, mi naskiĝis ĉe alta 
Amazono. La rivero estis mia vivteno. 
La rivero estis m:a amiko. Mi riverve- 
turis en “montaria” kaj de sur tiu bor
do ĝis tre malproksime, neniu sagpafis 
testudon tiel bone kiel ĉi tiu “caboclo”. 
Kaj tiamaniere mi iom post iom vir
iĝis kaj ne volis forlasi la riveron.

— Junulino, vi ne scias kiun ensor
ĉon enhavas la rivero... Estis tiam, ke 
nii iris en la urbon kaj serĉis laboron 
kiel ŝipano.

Ekde tiu tempo mi traveturas la 
riveron supren kaj malsupren kaj ĉiun 
kurbiĝon, ĉiun insulon, ĉiun ŝtonon, mi 
konservas en mia memoro kaj en mia 
koro... Fine alvenis la tago, kiam la 
tuta rivero estis mia; ĝi, en sia tutaĵo, 
estis en mia memoro kaj mi povis ŝip- 

icfi kun fermitaj okuloj, kredu, eĉ. 
dum tempesta nokto. Tiam mi sukcesi 
fariĝi piloto, kio mi ankoraŭ estas, 
dankal Dio.

— Sed, la piaĵo, s-ro Francisko?
— Paciencu, junulino, mi tien al

venos. Iutage la “caboclo” trovis sian 
“caboela’n” kaj mi edziĝis kun mia Ma

JÜ

La Okuloj de la Serpento
MARIA SABINA

• Esperantigis Iamaro

rio, kiu devenas de alta Purus kaj ni 
supreniris la fluon por viziti ŝian fami
lion. Aj! Vi vidas kiel embarasoplena 
estas Amazono sed, pro Dio! mi neniam 
vidis tiom da riverturniĝoj kiom en ri
vero Purus: ĝi estas serpento malvolvi
ĝanta je mil. ringoj; ĝi estas la vera 
Granda-Kolubro...*

La piloto silentiĝis kelkajn momen
tojn kaj mi restis absorbita, ravita de 
lia stranga rakontmaniero. La viro, 
tiumomente respondanta pri ĉiuj vivoj, 
kiuj supreniris la riveron en la “vati
cano” ne forgesis sian respondecon. Eĉ 
unufoje dum la rakontado s inpla kaj 
plaĉa, li ne fortiris la okulojn de la 
torda fluejo; eĉ unufoje li ne rigardis 
unu el la aŭskultantoj, ĉiam atenta al 
sia gvidantrolo. Liaj vortoj ŝajnis an
taŭeniri kiel se ili montrus la vojon...

— Junulino, li daŭrigis, post mal
la dometo en kiu vivislonga halteto, - 

la familio de mia Mario estis ĉe rando 
de la akvo. La unuan nokton kiun ni 
pasigis tie, malfruege la voĉo de mia 
bopatrino vekis min:

— Francisko, elviĝu, aŭskultu la 
bruadon de la ŝipo, kiu alproksimiĝas.

— Tio ne gravas. Lasu la ŝipon 
pasi... ;

— Ne, Francisko, prenu la lampon; 
estas niaj fratoj, idoj de Dio, kiuj ve
turas tra la mallumo kaj bezonas nin.

Tiam mi elhamakiĝis kaj kun ŝi mi 
len s la lampon sur la fenestro: tio es
tas la “piaĵo” de rivero Purus. Tiam, 
junulino, mi memoris ke la rivero estas 
serpento retordita kaj kio okazus al la 
«ipveturantoj en malluma nokto se ne 
estus la “piaĵo” de tiu loĝantaro, se ne 
estus la fajrokuloj de la serpento, kiuj 
tie brilas? Junulino, “caboclo” estas 
bonkora. Li ne forgesas siajn fratojn en 
bezono, eĉ kiam por eklumigi la serpen- 
t okuloj n li devas forlasi sian dormon 
kaj sian hamakon, 
dometon de iu el 
la fenestro estas

Eksilentis la
“caboclo”. Dankinte pro la rakonto mi 
gardis en mia memoro tiun simplan le
cionon pri altruismo, kiun al ni ins
truas la malproksimaj “caboclos” de 
Amazonio. Altruismo?

Vi ĵus preterpasis 
Purus. La lumo sur 
la “piaĵo”... 
monotona voĉo de la

Ili neniam aŭdis pri tiu moderna 
vorto: tiu civilizita vorto, ili ne scias,

kion signifas, sed senkonscie per ega 
boneca instinkto ili ĝin praktikas pli 
bone ol la riĉuloj en niaj urboj!... ĉar 
plr ol en ĉeko rapide subskribita kiu li
veras ereton da milionulaj superfluaĵoj 
profite al la malriĉuloj, multe pli da 
altruismo estas en la anonima lumo, 
kiu montras en la nigreco la sekvontan 
vojon. Anonima ĝi estas, ĉar neniu iam 
scios, en la trapasanta ŝipo, kiu kompa
tema mano tenas en la mallumo la mal
grandan lumigilon.

La lumokuloj de la serpento... eta 
neniaĵo, kiu s’gnas en la animo de nee
dukita “caboclo”, la veran abnega
cion.

(1) “Caboclo” (pron. Kaboklui 
estas mestizo el blankulo kaj indiĝeno, 
kun supereco de ĉi lasta raso.

B I OGRAFI A NOTO

“Agua dormente” 
m cami

Maria Sabina de Albuquerque nas
kiĝis en urbo Barbacena, Ŝtato Minas 
Gerais, sed ŝi estis edukita en urbo Rio 
de Janeiro, kie ŝi loĝas de kiam ŝi estis 
kvinjara.

Sin dediĉinte al beletristiko ŝi pu
blikigis la jenajn verkojn: “Alma tro 
pical” (Tropika animo) (rakontoj) ; 
“Na penumbra do sonho” (En duon
lumo de sonĝo),
(Dormanta akvo), “O pais se 
nhos...” (Lando sen vojoj), “Entu
siasmo” (Entuziasmo) kaj “Canto do 
tempo tragico” (Kanto de la tragedia 
tempo) (poezioj).

Maria Sabina lernis deklamarton 
en Brazilo kaj ĝin perfektigis en Pa
rizo. En sia tuta lando ŝi multajn p 
zideklamfestojn realigis. Ŝi apartenas 
al diversaj beletristikaj asocioj kaj ins
titutoj kaj ankaŭ partoprenas en sociaj 
laboroj kaj estas notinda membro de 
la brazila ina movado.

Dum ŝipveturado al Eŭropo, ŝi ler
nis Esperanton, kaj post tiu mallonga 
kurso fariĝis sincera kunlaborantino 
de nia movado, deklamante en esperan
tistaj kunvenoj kaj per radio. Ŝia mo
dela elparolado de nia lingvo komuni
kas veran vivon al la esperanta poezio, 
precipe al la Zamenhofa.n

e-

La Tradukinto
*

-I
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AMAZONAS — Manaus — La 20an 
de Majo, ĉe la Teatro Amazonas, la bra
zila tenoro Adilermo de Mattos enmetis 
en la programon de sia festo, kaj kantis 
la faman barkarolon “Sankta Lucia", 
en Esperanto.

PIAUÍ — Terezina — La “drupo’ 
Esperantista Rabelo Le te", daŭrigas 
viglan propagandon de nia lingvo.

Nia samideano Manoel Rodrigues de 
Carvalho, verkis bonajn artikolojn, 
kiujn la gazetoj “Voz do Estudante” 
kaj “O Piauí" aperigis. Novaj kursoj 
funkcias por la grupanoj kaj ĉiuj kiuj 
deziros lerni Esperanton.

Okaze de la enoficigo de la nova 
estraro, oni organizis solenan kunvenon, 
ĉe la Centro Estudantil Piauiense kun la 
himno “La Espero", huita de la muzi
kistaro de la bataliono 25a BC, paro
ladoj, deklamado de esperantaj poemoj 
kaj bona parolado de la ŝtatestro José 
da Rocha Furtado.

RTO GRANDE DO NORTE — Sa

ta! — Pro fatala tramveturila akciden
to montis la juna esperantisto José Go
mes da Costa.

— La Grupo Esperantista “Odilon 
de Araujo”, de urbo Pedro Velho, eldo
nis broŝureton, kiu enhavas biografiajn 
notojn pri Costa, artikolon de li verkita, 
pri Esperanto, kaj lian paroladon, fa
ritan dum la kunsido, en Pedro Velho, 
por la reinstaliĝo de la grupo esperan
ta “Odilon de Araujo”.

PARAIBA — João Pessoa — Sur 
la gazetoj “A União” kaj “A Tribuna” 
aperis artikoloj kaj notoj pri “Esperan
to kaj la fondo de la nova Klubo”.

PERNAMBUCO — Redfe — Pu
blikigas informojn pri la Nla Brazila 
Kongreso de Esperanto la gravaj ĵurna
loj “Jornal do Comércio” kaj “Diário 
de Pernambuco".

MINAS GERATS — Belo Hori

zonte — Kristana Esperanto Klubo, 
enoficigis sian nunan estraron, dum so
lena festo memoriga de la dua datreve
no de la fondo de la Klubo. Tre plaĉa 
programo, kun muziko, esperantaj kan
toj, deklamado de la Preĝo sub la Verda 
Standardo, tradukita portugalen de 
D-ro. J. B. Meilo e.Souza, kaj de aliaj 
poeziaĵoj.

“Nova Sento” estas la nomo de la 
oficiala organo de “Uberlândia Espe
ranta Klubo”. Ĝia unua numero (Majo) 
presita per verda inko, havas interesajn 
sciigojn.

Uberlândia- — La monata gazeto 
“Mocidade Livre” (Libera Juneco), en 
sia februara numero publikigis lionegan 
intervjuon pri Esperanto, de S-ro Ha
roldo Lede Pinto, prezidanto de Uber
lândia Esperanta Klubo.

La marta numero de la sama gaze
to ankan enhavas artikolon, kiu citas 
opiniojn pri nia lingvo, kaj reproduktas 
el‘“Brasil Esperantista” la artikolon 
“A Mocidade e o Esperanto”, verkitan 
de nia samideano Onesimo Faria.

RIO DE JANEIRO —Dr. A. Cou

to Fernandes — “Revista Brasileira de 
Geografia" (Brazila Revuo pri Geogra
fio) publik gis artikolon pri nia karme
mora samideano.

- La humora gazeto 
(La Direktismo) en

Jen eltiraĵo el ĝi: “Kiel kunlabo
ranto de ĉi tiu Revuo li liveris al ĝi va
loran servon, pri Ia traduko Esperanton 
de proks mume cent resumoj de geo- 
graf.aj verkoj, diskonigante tiamaniere 
ĉe la esperantistaj rondoj, tutmonde, 
geografiajn verkojn rilatajn al Brazilo”.

S. PAULO 
“ 0 Govesnadon ” 
sia numero de la la de Majo presigis 
ŝeican artikolon pri Esperanto — La 
autoro konfesas ke nui*  malmulte li 
scias pri la Zamenhofa lingvo, tamen 
ĝn trovas beleta. Li nur bedaŭras ke 
Esperanto estas tre sei ioza, tial ke ĝia j 
vortaroj ankoraŭ ne enhavas ĵargonajn 
aŭ slangajn vortojn kaj esprimojn. Tio 
estas vera kaj pravigebla. Tamen, la 
poezia fakvortaro de “Parnasa Gvidli
bro" de Kalocsav kaj Waringhien enha
vas ja multajn familiarajn vortojn —■ 
sed la legado de tia verko ne konvenas al 
la novbakitaj esperantistoj.

Diversaj multlegataj ĵurnaloj daŭ
rigas la aperadon de sciigoj kaj inte
resaj artikoloj pri Esperanto kaj la 
Nla. Brazila Kongreso de Esperanto.

Baurŭ — Jen estas la nova estraro 
de Grupo Esperantista de Baurŭ, elek
tita la ldan de julio: Prezidanto — Se
bastião de Paiva ; Vic-prezidanto — Ho
mero Escobar; Unua Sekretario — Leo- 
nidas Silva; Dua Sekretario — Nabor 
da Graça Leite ; Bibliotekistino — Elza 
Ramires Leão; Kasisto — Anélio Mos- 
tério; Direktoroj por la propagando — 
Jacob Duarte, José Giovanini kaj José 
Lamuro; Kontrola Konsilantaro — Ju
lieta Neme, Norma Escaraboto kaj José 
Rodrigues Cunha Junior.

RIO GRANDE DO SUL — Porto 

Alegre — Esperantista Societo de Por
to Alegre, kun la helpo de la tiea stu
dentaro, intencas fari grandan Espe
ranto-movadon en la tuta Stato.

Ĝi celas, poste, prezenti al la ŝtata 
deputitaro projekton pri la enkonduko 
de Esperanto en la ŝtatlernejojn.

La studanta asocio “Grêmio Estu
dantil Julio de Castilhos, en la ŝtata ko-

La Esperantaj Kluboj en Belo Hori
zonte klopodas por efektivigi Espera
tan Konvencion de ŝtato Minas Gerais, 
en Decembro. Tio estos speciale honore 
al la ŝtata ĉefurbo, okaze de ĝia 50 jara 
jubileo.

Oni starigis centran komisionon kaj 
subkomisionojn por trakti la gravan 
aferon, kaj organizi la planon.

SÃO PAULO — La grava jurnalo 
“Correio Paulistano" okupis la unuan 
paĝon de la 2a sekcio de sia 5-aŭgusta 
numero, je la internacia lingvo. La ĵur
nalisto ĉeestis lee onon faritan de pro 
tesoro Oswaldo Leite de Morais, en la 
sidejo de “ S à o Paulo Esperanta 
Klubo”, kaj skribis interesan raporton, 
ilustritan per granda fotografa Inido, 
prezentanta la gelernantojn kaj ilian 
gvidanton.

RESUMITAJ HISTORIAJ 
INFORMOJ PRI BRAZILO

Nia klera samideano Constan ino N. 
Blaschikoff havis la feliĉan ideon koni 
pili resumon pri la Brazila Historio, en 
Esperanto. Tiun vere interesan verke 
ton Associação Esperantista do Rio de 
Janeiro disdonas kontraŭ poŝtmarko 
Cr$ 0,40 enlande kaj unu respondkupo 
no eksterlande. (Poŝtkesto 3677, Rio de 
Janeiro, Brazilo).

V O R T O J

La bonaj vortoj, 

la amaj vortoj, 

pri ili ni sporas, 

ilin ni ne eldiras, 

kvankam ni scias, ke (joj’ltaj bonevo 

ekvivas per ama la rori’.

— •

Ofendaj vortoj, 

malvarma j vortoj, 

pri ili ni malŝparas, 

Hm ni ne prisilentas, 

kvankam ni scias, ke trafos nin mem 

la sag’ en ofenda la vori'.

NEUTZSKY.
(trad. Gudron RiisbergJ

El Dansk Esperanto-Blad, Aprilo 1947.

legio Julio de Castillos ĵus fondis “De
partementon de Esperanto”.

Oni jam komencis kurson, k‘es di
rektanto estas nia malnova samideano 
D-ro Benjamin Camozato. La nova aso 
cio organizas sian esperantan bibliote
kon, kaj komenci fari grandan propa
gandon .
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La 19an de .Julio edziĝis, eu Recife, 

Ŝ*ato  Pernambuco, niaj gesamideanoj 
Artemisa Vidal de Araujo, profesorino 
kaj redaktorino de la gazeto “ Pernam
buco Esperantista”, kaj Victor Mine bonhumoro, gajeco kaj kunfratiĝo. Mui-
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jo, profesoro ĉe la. Teknika Lernejo de 
São Paulo.

Vojaĝis la geedzoj ĝis Rio de Ja
neiro sur la ŝipo Petro Ila, kaj ilin aten 
dis sur la kajo kaj bonvenigis, ĉi-tieaj 
esperantistoj kaj amikoj.

La Blan de julio, la esperantistaro

M1 NAS GERAI S — La revuo “ Mo
cidade Livre” presigis bonan propagan
dan artikolon, verkitan de S-ro Adair 
Perea Carvalho.

Laŭ sciigis la. gazeto “Correio de 
1 berlândia”, S-ro Tubal Vilela da Sil
va oferis valoran donacon al Uberlândia 
Esperanta Klubo.

S. PAULO — La ĉiutaga ĵurnalo 
• Diário de São Paulo” (20-6-1947) pu
bikigis humoran sed favoran artikolon 
pri Esperanto, en la sekcio “BODE'' 
(Boletim Oficial dos Estados) .

En Ribeirão Preto faras esperan 
iajn kursojn la profesoroj Osvaldo Ar 
ruda Stein kaj Euclides Ferreira.

RIO DE JANEIRO — La revuo
A. A. B. B. ( Associação Atlética Banco 
do Brasil), komencante de la maja nu
mero, enhavas propagandan fakon de 

de la brazila ĉefurbo kunvenis ĉe la 
manĝoĉambro de Kristana Asocio de Ju
li idoj, por vespermanĝo, honore de la 
nova paro. Regis dum Ia tuta tempo 

t aj samideanoj salutas la geedzojn, kiuj 
taste dankis al ĉiuj, kun sincera emocio.

Estas vere neforgesebla tiu nokto. 
Per aviadilo Artemisa kaj Miniero for
veturis al São Paulo, kie ili loĝos.

“O Brasil Esperantista” deziras al 
ili tutplenan feliĉon.

Esperanto, sub la direkto de S-ro Nel
son Pereira de Souza.

PERNAMBUCO — En la revuo 
“Ra:os de Luz” (Lumaj Radioj) Asso
ciação Pernambucana de Esperanto ko
mencis la publikigon de sekcio kiu pri
traktas la resumon de la esperantista 
movado en la mondo.

Ni deziras ke ne ĉesu tiu klopodo.

RIO GRANDE DO SUL — Socie
dade Esperantista de Porto Alegre fa
ris specialan kunvenon, por doni al 
D-ro Benjamim Camozzato la titolon — 
Honora Prezidanto — pro liaj multo
blaj servoj liveritaj al Esperanto.

S. PAULO — São Paulo Espe
ranta Klubo inaŭguris la 17an de Majo 
alian kurson elementan, sub la direkto 
de profesorino Amalia Levy.

XI BRAZILA KONGRESO 
DE ESPERANTO

La oficiala bulteno de la Dekunua 
Brazila Kongreso de Esperanto infor
mas ke estas aklamitaj: Alta Patrono, 
La Ekscelenco Generalo Ern ico Gaspar 
Dutra, Prezidanto de la Respubliko; 
kaj Honora Prezidanto, Lia Ekscelenco 
D-ro Adhemar Pereira de Barros, Sta 
testro de la Ŝtato São Paulo. Ankaŭ 
estas adamitaj por la Honora Komi 
tato: S-roj Ministroj de Aeronaŭtiko, 
Agrikulturo, Edukado kaj Saneco. 
Eksterlandaj Aferoj, Financoj, Justeco, 
Laboro, Industrio kaj Komerco, Maris
taj Aferoj, Militaj Áfeioj, Trafiko kaj 
Publikaj Laboroj; S-roj: Sekretarioj de 
Agrikulturo, Financo, Justeco, Laboro, 
Industrio kaj Komerco, Trafiko kaj Pu
blikaj Laboroj de la Ŝtato São Paulo; 
('efurbestro de la ĉefurbo São Paulo kaj 
Ministro de Bolujo.

PREZIDANTECO DE ORGANIZA 
KOMITATO

Ĉe la sidejo de “São Paulo Espe
ranta Klubo” okazis la solena enoficigo 
de S-ino Franc sca Pereira Rodrigues 
(Chiquinha Rodrigues) kiel nova prezi
dantino de la O.K. de la XIa Brazila 
Kongreso de Esperanto.

S-ro Alcindo Brito, kiu prezidis la 
O.K. ekde la komenco de la laboroj, 
transdonante la taskon al S-ino Chi
quinha Rodrigues, klarigis ke glavaj 
motivoj nedependaj de lia volo devigis 
lin rezigni la prezidantecon. Tamen, 
kiel fervora esperantisto, li promesis 
daŭrigi kiel eble plej sian helpadon, por 
la sukceso kaj brilo de la XTa Kon
greso .

S-rino Chiquinha Rodrigues dankis 
la samideanojn kiuj fidis kaj konfidis 
al ŝi la finan organizon de la kongreso.

“Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística” aliĝis al la Kongreso kiel 
kontribuanta Institucio.

Ankaŭ aliĝis “Centro das Indus
trias do Estado de São Paulo” kaj “As
sociação Paulista de Imprensa”.

REPREZENTANTO DE EGIPTUJO

La O.K. de la XIa Kongreso rice
vis la agrablan sciigon ke Egiptujo es
tos oficiale reprezentata en la Kongre-

A ~
, so, de S-ro Pudros Megalli, ("efdelegito 

de U.E.A.

O.K. de la Kongreso organizadas 
ekspozicion de esperantujoj, kun pros
pektoj, afiŝoj, gvidlibroj, gazetoj, lerno
libroj kaj li teia tii raj verkoj en Espe
ranto.
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32a. Universala Kongreso de Esperanto
Svislando vokas vin!

Ni ricevis la n-ron 2 de la Oficiala 
Kon gres-Ga zeto de la 32/ Universala 
Kongreso de Esperanto, en Bern, de 
26/ .Julio ĝis 2/ Aŭgusto 1947.

Ĝis la 1/ Aprilo aligis 11.77 kon 
grekanoj, el 30 landoj. •

La Svisa Registaro helpas nin. Gi 
rajtigas al sia Vic-prezidanto D-ro En 
i ico Celio, Ministro de la Federacia 
Poŝt-kaj Fervoj-depa Vta niento esti la 
Honora Prezidanto de la Kongreso.

Estas informoj pri esperant staj 
karavanoj el Britujo, Belgujo, Ĉeĥoslo
vakio, Banujo, Fi mienjo , Germanujo, 
1 lunga rujo, I Fando, Islando, Neder
lando, Norvegujo, Bolujo, Sve< lujo, 
l 'sono.

El la bonega ĉefartikolo, velkita 
de Sr° H. Buchii Prez danto de la L. 
K. K., titolita “La sukceso dependas de 
ni”, ni ĉerpas:

“Dum nia laborado ni ankaŭ sper 
tis kio ankoraŭ estas farenda por akceli 
la Esperanto-movadon kaj kio estas 
necesa, por igi, ke nia mondhelplingvo 
estu nepre pozitiva helpilo de la homaro. 
Ni do unuavice povis konstati, k:el gra
va estas ne nur la aktiveco de la diver
saj naciaj asocioj, de la fakaj organizoj 
kaj de nia internacia ligo, sed kiom la 
sukceso dependas de la aktiveco de la 
izolaj membroj.

Konsultante la mondhistorion, ni 
ĉiam denove devas konstati, ke plej 
rapide prosperis kaj venkis tiuj tutho
maraj movadoj, kiuj konsistis el disci
plinitaj kaj nepre konvinkitaj membroj. 
Tion pruvas antaŭ ĉio la gravaj religiaj 
kaj principaj transformadoj, pri kiuj 
la kultura historio de la homaro nin 
instruas.

ŝajnas al ni, ke en niaj propraj 
vicoj minacas la evidenta danĝero, ke 
ni multe tro apartigas nin de la cetera 
mondo ka j tre atentas nur la kamara
dan sektoron de nia soe eta vivo; ke ni 
kvazaŭ membroj de sekto — tro multe 
koncentriĝas je nia propra interna so 
cieta vivo, anstataŭ pripensi, ke ĉiu 
esperantisto aliĝanta al la movado 
samtempe aprobas ties celojn.

Sed ĉi tiuj celoj ne konsitas en tio, 
ke ni inter ui aprobas Esperanton kaj 
ĝin plibonigas, lli ne nur ekzistas, por 
ke ni aprobu Esperanton kaj de tempo 
al ternpo varbu kamaradon, amikon, 
amikinon aŭ iun ajn el nia konatularo 
por nia lingvo. Pripensante la kon 
vinkon, ke Esperanto efektive estas la 
taŭga monda helplingvo, kapabla reci
proke alproksimigi la popolojn malgraŭ 
la gravaj lingvolimoj, kaj interpacigi 

ilin, ni ankaŭ akceptas la taskon, luk
tadi por la efektivigo de niaj ideoj.

Tial ni opinias, ke ĉiu el ni havas 
la devon, en sia loko senlace atentigi 
pii Esperanto kaj ĝia utileco, ĝin reko
mendi kaj eĉ riskante fariĝi malagrabla 
kaj trudema, konstante pledi por ĝi. 
Tiel agi ĉiu povas: unu en sia entre
preno, la al a en sia oficejo, la tria kiel 
instruisto, la kvara kiel fervojisto, tiel 
bone kiel la profesoro, la simpla labo
risto, en iute ĉiu sur sia posteno.

Estas evidente, ke ni efektive nur 
tiam venkos, kiam ni sukcesos enkon
duki Esperanton en la lernejojn, t.e., 
en la unuagradajn, la mezajn lernejojn 
kaj la universitatajn; ke ni nur tiam 
havos sukceson, kiam la diplomatio kaj 
la politiko interesiĝos por nia proble-

BANALAĴO...

Verpermanĝo honore al jus edzigi
taj gesamideanoj Victor kaj Artemisa...

Samideaninoj kaj samideanoj ĉie 
babilas; kelkaj paroj en nacia lingvo, 
sed la plej multaj en Esperanto. Kvar
deko da esperantistoj en manĝoĉambro 
de restoracio. Unu el ili paroladas kaj 
aliaj sekvas la ekzemplon. Junaj kaj 
maljunaj homoj egale flue paroladas 
en Esperanto. La junaj geedzoj eble 
jam estas lacaj aŭskulti tiom da paro
ladoj. Mi silente pensas pri la graveco 
de tiaj banalaj paroladoj. Mi mem du 
fojojn banale paroladis. Banalaj, sed 
tre gravaj paroladoj! Kia paradoksa 
penso 1

Mia penso ekflugas... Mi rememo 
ras laborkunsidojn de Argentina Espe
ranto-Ligo. Ĉiuj diskutoj nur en Espe 
ranto, ankaŭ en Buenos Aires. En Mon
tevideo, kunveno de Esperanto-Asocio, 
ni parolas ankaŭ nur Esperante.

Tamen, iamaj lingvistoj ortodokse 
decidis, ke artefarita lingvo ne povas 
funkcii, ĉar lingvo estas natura, vivan
ta organismo, kiun oni ne povas krei 
en laboratorio, ili dogmece asertis. Kia 
malsaĝa horno estas sciencisto ekster 
sia fako! La fako de la tiamaj lingvis
toj estis nur la naturaj lngvoj; pri ar
tefarita idiomo ili estis tute ne kompe 
tentaj, tamen ii i opiniis, ke la teme 
estas nur branĉo de ilia sc:o; sed la 
juna Zamenhof kuraĝis demandi: Kial? 
Tiu simpla “kial” faligis la eternan 
dogmon! Kial vi scias tion, se oni ne
niam provis la uzadon de artefarita 

mo. Pro tio — rememoran ni pri la iama 
Romano Cato — devas esti nia ĉiutaga 
“Ceterum censeo”, nelaciĝi kaj ne rusti, 
sed ĉ;e kaj ĉiam atentigi pri nia Espe
ranto. ”

Internacia Polica Ligo — Dum la 
Kongreso en Bern okazos fakkunveno 
de la policanoj esperantistaj, kies celo 
estas restarigi Internacian Polican 
Ligon.

“ESPERO KATOLIKA” 
(fondita en 1903)

Plej malnova esperanta revuo! 
Aperas regule ĉiumonate!
Altnivela enhavo!
R Ĉjp ilustrita !

•Jarabono: 15 Internaciaj Rk.
Skribu tuj al:

“ Espero Katolika”

R O E LO FA RE N D SVEE N
Nederlando

lingvo? La ekzisto de naturaj ĉevaloj 
neniel pruvas neekziston de aŭtomobi
loj. La naturo kreis birdojn, sed la 
homo kres aviadilon. Naturaj bestoj 
blekas, sed homo kreis radiotelefonion.

En tiu ĉi kunveno estas homoj de 
plej diversaj aĝoj, el plej malsamaj 
kulturgradoj, tamen ĉiuj parolas tute 
nature lingvon artefaritan; kaj en ĉiuj 
landoj ekzistas similaj rondoj. Tiuj pa
roladoj, eĉ se ili estas nur banalaj salu
toj, estas tre gravaj, ĉar ili montras la 
ekziston de artefarita lingvo vivanta, 
ĉiam progresanta. La mondlingva pro 
blemo estas solvita kaj tia solvo alifor
migas la mondon. Komenciĝas la epoko 
de mondskala kunlaborado de la homoj. 
Nova civilizacio naskiĝas post la solvo 
de tiu jarmila problemo. La homaro 
en estontaj jarmiloj neniel similos la 
nunan, ĉar la homoj scios diskuti siajn 
aferojn kaj kunlaboradi por siaj kornu 
naj interesoj.

La mondo de barbara nekompreno 
mortas sub niaj okuloj kaj ekaperas 
nova, kie ia spertoj de ĉiu apartenos 
egale al ĉiuj; la forto de 7a nacioj, aus 
tataŭ detrui unu alian, sumiĝos per iu 
terkonsento kaj kunlaborado.

Kial dum ĝoja bankedo la penso 
flugas al tiaj revoj?

Tiu ĉarma juna paro konatĝis per 
Esperanto kaj fondis novan familion, 
nuloj en diversaj landoj simile fondis 
Ili ne estas la unuaj: multaj aliaj gejo 
familiojn kaj vivas feliĉe. Hi estu tre 
feliĉaj kaj longe vivu!

Kristano Hagarido. »
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AFRICA DO SUL — Em Pretoria fun

dou-se o Zamenhof Esperanto-Rondo. Dois de 
seus membros, entre os quais seu presidente 
li. Thomas, tencionam tomar parte no Con
gresso de Kerne.

O Sr. Robin Farquliarson, com o fim de 
propaganda, fez dois filmes sobre a Africa 
do Sul, com descrições em Esperanto.

AUSTRIA — Está em atividade “Aŭstria 
Societo de Arnikoj al Esperanto”, que visa fa
zer a propaganda de nossa lingua em vários 
meios sociais, e pugnar por sua inclusão nos 
programas escolares.

Endereço: Wien I,*  Neutorgasse 9.

“La Verda Junularo” compõe-se de um 
grupo de jovens de Landeck, que fazem par
te do grupo esperantista local filiado à Aüs- 
tria-Espcranto Federacio. Tem por escopo 
desenvolver o ideal de Dr. Zamenhof entre 
a mocidade. Em suas reuniões e excursões 
usam camisas ou blusas brancas, com gravata 
verde, na qual há uma estrela verde em fun
do branco.

Endereço: Alois Hilkersherger, Landeck, 
domo “Espero”, Tirol — Austria.

BULGARIA — Bulgara Esperanto-Asocio 
obteve subvenção do governo Imiga ro para 
o congresso deste ano. Também o Ministério 
de Informações concedeu o auxilio de 100.000 
len. para a revista “Internacia Kulturo” e ou
tras publicações.

De 30 sociedades esperantistas que tinha 
o país, em 1945, passaram agora a 50. haven
do esperantistas em mais de 300 cidades e 
aldeias da Bulgária.

CHINA — Está revivendo o movimento 
esperantista em Cantão. Reorganiza-se a 
“Kantona Esperanto-Asocio. Em diversos pon
tos do país há muitos samídeanos isolados, 
que, na atual situação, quase nenhum auxi
lio podem prestar à causa esperantista.

Tem havido cursos em Tientsin e em 
Peiping. Em Cheng-tu foi organizada uma 
exposição esperantista, seguindo-se a abertu
ra de novos cursos.

DINAMARCA — Em Aarlius realizar- 
se-á, de 2 a 7 de Agosto, o 20.° Congresso de 
S. A. T. O endereço para pedido de infor
mações é: Magnus Jacobsen (presidente do 
Organiza Kongresa Komitato) Brendgtrup- 
vej 8, Aarlius.

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA DO 
NORTE — Em Portland, Oregon, foi fun
dado novo Esperanto-Klubo, sendo todos os 
seus componentes filiados á E. A. N. A.

Sob os auspícios da Bahaa Centro, rea
lizou-se em Nova York, em Dezembro, uma 
sessão em memoria de Lídia Zamenhof. To
mou parte no programa o Dr. Stephen Za
menhof, primo de Lidia.

FINLÂNDIA — A Escola Popular de 
Kullaa, Levanpellon, instituiu o ensino obriga
tório do Esperanto, para as classe superiores: 
V, VI, VII e VIII.

No liceu masculino em Somero, o reitor 
continua a fazer o curso facultativo de Ef
peranto, como tem feito ha muitos anos. Os 
alunos, de 10 a 15 anos, desejam corresponder 
com esperantistas de outros países.

Endereço: Kullaa, Levanpellon Koulu, 
Finia ndia.

Laborista Esperanto-Societo Antaŭen, de 
Tampere, festejou seu 25.° aniversário de 
fundação.

O Esperanto Instituto, de Helsinki, ar
ranja novos cursos, que se realizarão em Ju
lho, em Jamsa, cidade á margem ocidental do 
lago Paijaune, no sul do país.

FRANÇA — Nosso samideano Pierre De
laire, diretor de Naica Centro Esperanto-Ofi
cejo, de Orléans, eshi fazendo cursos de Es
peranto pelo rádio oficial francês (431,5 m 
em duas quartas-feiras por mês, de lOli.lõ a 
1011.35.

Esperanto Oficejo também organizou um 
concurso entre os estudantes de Esperanto, 
franceses, sendo o prêmio a viagem gratuita 
ao Congresso de Bern, para os três primeiros 
colocados.

Esperanto-Oficejo recebeu alguns milha
res de íiedidos de inscrição para o curso por 
correspondência.

“La Interligilo”, órgão oficial de I.E.L. 
P.T.T. (Internacia Ligo por Esperanto en 
Po to, Telekomuniko kaj Transportoj) publi
cou o Primeiro Catálogo de selos oficiais, 
com texto em Esperanto. E’ uma edição es
pecial de Internacia Filatela Esperanto Klu
bo, preparada por G. Saget. Preço 2 coupon- 
rep. internacionais. Pedidos a R. Filliâtre. 
Acliéres (Seine et Oise) França.

ĴAMBOREO — Continuam animadíssi
mos os preparativos para o monumental Ĵam
boreo que o Escotismo francês tomou a res
ponsabilidade de realizar nos campos de Mois- 
son, em que se reunirão 50.000 pessoas.

Em cinco centros da França (Rennes. 
Dijon, Clermond-Ferrand, Marseille e Paris) 
numerosos cursos de Esperanto instruem mi
lhares de escoteiros franceses. Foi mesmo edi
tado um manual de Esperanto, especialmente 
para os escoteiros.

Em vários países preparam-se escoteiros 
para o grande Ĵamboreo: Suécia, Tchecoslo- 
váquia, Bulgária, Inglaterra, Holanda, Esta
dos Unidos, Dnamarca, Bélgica. Polônia. ín
dia inglesa. Também tomarão parte escotei
ros da China, do México, de Cuba e do Brasil.

• COLONIA DE VERÃO PARA CRIAN
ÇAS ESPERANTISTAS — O “Grupo de Es
perantistaj Edukistoj”, à semelhança do que 
fez em agosto do ano passado, está organi
zando nova colônia internacional, com o fim 
de se aperfeiçoarem em Esperanto crianças 
de várias nacionalidades. Durante todo o 
tempo (3 a 4 semanas) só se falará Esperanto- 

A reunião de 1946 terminou com uma 
festa pública, em que os jovens esperantis
tas demonstraram sua capacidade declaman
do poesias, contos e representando cenas de 
La Nobela Burĝo, de Molière. E’ organiza
dora F-ino J. Dedieu, 3 rue Arzac, Toulouse, 
França.

3.° CONGRESSO NACIONAL — “Union 
Esperantiste Francaise”, o órgão que supe
rintende tinio o movimento esperantista da 
França, está organizando o 3o Congresso Na
cional, de 1947. em Versailles, no mês de 
maio. Já foi fixado interessante programa.

A Federação da Região de Paris realizou

na Sorbonne magnifica reunião de propagan
da, com numerosa assistência. Para demons
trar como é harmoniosa e internacional mente 
compreensível a pronunciação do Esperanto, 
falaram, após o presidente Jean Couteaux, 
esperantistas de diversas nações: inglesa, búl
gara. espanhola, holandesa, húngara, russa, 
polonesa, sérvia. portuguesa, sul-africana.

O Grupo esperantista de Angers, da Fe- 
deraÇão da Região A ngere, pretende organi
zar uma quinzena de “internacia amikeco es
perantista” em Angers, de 4 a 18 de agosto. 
Haverá excursões econferências.

A Condessa 1’. de Briey, vice-presidente 
do grupo, fez uma conferência na Universi
dade Católica, sobre “Esperanto, seus fins, 

suas realizações”.

Asocio “ France-Esperanto” — Esta as
sociação, ligada à U.E.F., tem por fim ex
clusivo instigar e persuadir os organismos ad
ministrativos e culturais, os meios educativos 
franceses a usar o Esperanto em suas rela
ções, programas de conferências e círculos de 
ensino. Tem conseguido bons resultados de 
seus esforços, tendo interessado alguns in
fluentes de “Unesco” a estudar a introdução 
do Esperanto nas escolas.

GRECIA — O Ministro de Cultos e Ins
trução Pública da Grécia expediu importan
te circular sobre o ensino do Esperanto nes
se país, em data de 2 de dezembro de 1946: 
“Srs. Inspetores Gerais de InstruÇão Ele
mentar e Média, Diretores das Academias Pe
dagógicas e Escolas Experimentais das Uni
versidades de Atenas e Tessalônica e Direto
res das Escolas de Instrução Média: Consi
derando a importância que adquire cada dia 
no mundo civilizado a Língua Auxiliar Inter
nacional “Esperanto”, e recorda ndo-vos nos
sas Circulares anteriores de ns. 55.517 de 
28-10-1929 ; 65.896 de 7-11-1931; 59.433 de 
28-10-1982; 94.066 de 9-10-1939 e 71.639 de 
24-8-1946 sobre o ensino da Língua Auxiliar 
Internacional Esperanto aos alunos dos Gi
násios e Academias Pedagógicas do Estado, 
pedimos que faciliteis de todas as . maneiras 
este ensino, que aceitaram fazer sem qual
quer remuneração os professores diplomados 
pelo “Sujiera Helena Esperanto-Instituto” de 
Atenas.

E’ oportuno que os Srs. Diretores dos 
estabelecimentos acima citados esclareçam, 
no início dos cursos de Esperanto, o alto grau 
que na atual civilização atingiu esta língua, e 
recomendem ao mesmo tempo aos alunos que 
êles sigam pontualmente, com amor e interes
se. os cursos de Esperanto que vão ser da
dos. Além disso, recomendamos aos citados 
Srs. Diretores a leitura do periódico quin
zenal “Helena Esperantisto”, órgão oficial 
dos Esperantistas Gregos.

O Ministro — A. Papadimos.

HOLANDA — O Liceu Católico de Venio 
começou o ensino do Esperanto a 40 alunos.

Realizou-se em Ileerlen o congresso anual 
de Asocio de Laboristaj Esperantistoj na re
gião da língua holandesa, com setle em Ams- 
terdam.

Nederlanda Centra Komitato Esperantas-
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la publicou o relatório de seus trabalhos, des
de sua fundação até dezembro de 1946.

HUNGRIA — A municipalidade de Bu
dapest deu a pequena rua no 8o distrito da 
cidade, a denominação de rua Esperanto.

O Sindicato Ferroviário húngaro (Hun
gara Fervojista Sindikato) estabeleceu servi 
ço de informações, em Esperanto, e começou 
a faztr cursos da língua, para ferroviários, 
em 63 cidades da Hungria.

Por ordens ministeriais, quatro escolas 
médias de Budapest começaram a ensinar 
Esperanto. Também se ensina o Esperanto 
agora nas Escolas de Comércio da Hungria.

No maior partido político húngaro — o 
Partido Agrário — fundou-se um grupo es
perantista, cujo dirigente é o deputado F. 
Csurgai.

ITALIA — A revista “Vita Nostra’ 
(Nossa Vida), que se publica na Sicilia, traz 
agora artigos sobre o Esperanto, para infor
mações dos esperantistas católicos daquela 
região.

Fundôu-se, com sede em Turim, a ítala 
Asocio de Laboristoj Esperantistoj.

JAPÃO — O Partido (Social Democrata 
do Japão incluiu em seu programa a introdu
ção do Esperanto como língua internacional.

O “Instituto por Paco Porĉiama” orga
nizou novo curso para seus funcionários e 
para seus associados.

NORUEGA — O movimento esperantista, 
que estava muito forte na Noruega, até a 
guerra última, cessou completamente, até há 
pouco. Ressurgiu novamente o interesse e o 
fervor dos esperantistas. Em Oslo funciona
ram simultaneamente quatro grandes cursos, 
durante o outono de 1946.

Fundou-se já uma sociedade editora, por 
ações. Em novembro de 1946 o Klubo Espe
rantista em Oslo celebrou seu 30° ano de exis
tência, com bela festa.

POLONIA — No Liceu de Belas Artes de 
Gdynia foi introduzido o ensino obrigatório de 
Esperanto, que faz parte do programa do 
Liceu. Para congratulações i>elo fato, e para 
troca de desenhos, fotografias e outros obje
tos interessantes, eis o endereço :

"Miejskie Liceum Sztuk Plastyczmycli — 
Str. Korzeniowkieso 43 — Gdynia — Polônia.

Em Gdansk fundou-se um grupo esperan
tista, por iniciativa da Sra. Edvarda Ka- 
tninska.

Em Varsovia o samideano Czecliowski fez 
dtás cursos, pelo método de ĉe, para pro
fessores, e já começou terceiro, para 32 fun
cionários públicos.

Na Universidade de Lodz realizam-se au
las de Esperanto, tendo sido convidado para 
dirigir o programa o professor L. Ttmerson.

Nas duas cidades industriais Biala-Biels-
ko, cidades próximas, gêmeas, reviveu o es
tudo do Esperanto, tendo aparecido para o 
curso aberto, 50 alunos, no mesmo dia!

A cidade já possui livraria esperantista, 
de piopriedade de um membro de I.E.L.

Comunica Asocio de Esperantistoj en Pol
lando que “Pola Radio” de Varsovia (Koszy 
Kowa, S) está irradiando programas em Es
peranto às quartas-feiras, às 21 boias, tempo 
de Greemvich.

PORTUGAL— "Unuiĝo”, boletim do mo
vimento esperantista português, informa que 
já se filiaram a Portugala Esperanto-Ligo 6 
grupos esperantistas de Lisboa e 13 de di
versas cidades do país.

Segundo comunica P.E.L., está sendo 
organizada a reunião, pela primeira vez em 
Portugal, dos esperantistas de todo o país, 
com a realização, talvez ainda este ano, da 
Unua Tutlanda Esperanto-Konferenco.

RUMANIA — “Rumana Esperantista So
cieto” e “Laborista Esperantista Asocio” or
ganizaram no dia tradicional de Zamenhof 
uma solenidade, (pie se realizou no salão da 
Câmara de Comércio de Bucarest.

Novos grupos esperantistas forma ram-se 
nas cidades de Praid, Salonta e Sardul Niva- 
jului, onde se realizam cursos para o ensino 
do Esperanto.

SUECIA — Acaba de ser fundada a 
Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio, da 
qual fazem parte jornalistas de 21 países. 
Sendo a ma iona dos inscritos da Escaudiná- 
via, foi escolhida para sede da primeira di
retoria a Suécia, e eleito presidente o Sr. Ei
nar Ada mson. Endereço: Varmlandsgatan lS, 
Goteborg — Suécia.

Em Lund abriram-se dois cursos de Es
peranto em escolas populares.

Fm Skovde, além de um curso para pro
fessores, começou a ser ensinado o Esperanto 
em uma escola popular tendo-se inscrito logo 
27 rapazes.

O Ministro da EducaÇão da Suécia de
clarou ao presidente e a secreíiria de Sveda 
Esperanto-Instituto que conseguiu (pie o go
vêrno sueco contrate professores para o en
sino do Esperanto, porque êle deseja susten
tar todas as relações culturais entre os po
vos. Em consequência, (plando o Parlamento 
Sueco se reuniu, em janeiro, e o governo apre
sentou o orçamento para 1947, havia nele 
uma proposta do Ministro da Educação para 
que o Parlamento votasse a soma de 5.006 
coroas para o pagamento de professores de 
cursos de aperfeiçoamento de Esperanto, no 
periodo de 1947-1948.

O texto menciona o convite eventual ao 
Sr. Cesh, como o primeiro professor dos 
cursos.

SUÉCIA — O prêmio de 1946. referente 
a língua mundial, instituído pela Associação 
da Paz, de Stockholm (Stockholms Fredsforè- 
ning) foi adjudicado ao Sr. Harald Tliilan- 
der, pelo seu trabalho. Entre os candidatos 
ao prêmio havia representantes das línguas 
Inglesa, Mondial e Ido, tendo vencido esplen- 
didamente o Esperanto.

SUIÇA — Na cidade de Luzern, próxima 
da capital, Bern, realizou-se em 15-16 de mar
ço o Congresso de 1947 de Svisa Esperanto 
Societo.

Svisa Esperanto Societo prepara-se ativa- 
mente para o 32« Congresso Universal de 
Esperanto 1947, de que damos notícia em ou
tro lugar.

URUGUAI — Zamenhofa tago foi solene
mente comemorado em Montevidéu. Oraram o 
professor M. Fernandez Menendez, vice-pre
sidente de Urugvaja Esperanto Societo, o 
Sr. V. Luis Cao e o diretor de “La Voz de 
Polonia”, Sr. Otocar Jaurower.

IEL -f- UEA ~ nova UEA

lu ŝercemulo klarigis, ke asocio 
signifas kolektujon de homoj, kie oni 
diskutas statutojn. Alia spritulo diris 
al mi iufoje, ke kiam iu asocio havan 
energiajn gvidantojn, tiuj ĉiam propo 
nas novajn statutojn. Se tiu spritulo 
pravas, la esperanto-movado posedis 
kaj posedas amasojn da energiaj gvi 
dantoj kaj aktivuloj. Ĉar verdire mi 
konas neniun ajn alian nacian aŭ in
ternacian organizaĵon, kie oni tiel per 
siste kaj pasie diskutis statutojn kaj 
organizajn problemojn kiel inter la es
perantistoj. Mi havas la percepton, ke 
dum multaj jaroj ni oferis 50% aŭ pli 
de nia poresperantista laboro por la 
organiza disputado.

Karaj samideanoj, vi povas imagi 
al vi, ke sen tiu organiza disputo, grand
parte senfrukta, nia movado verŝajne 
estus nun havinta multe pli fortan po
zicion. Cetere mi persone spertis, ke 
ĝenerale ne multe gravas pri la teksto 
de la statutoj, se nur la gvidaj demo
krataj principoj estas respektataj: a) 
la decidoj devas esti farataj per voĉdo
nado de la voĉdonrajta instanco, kaj la 
malplimulto devas respekti la decidon 
de la plimulto, b) la ofichavantoj devas 
esti kontrolataj de elektitaj revizoroj 
kaj devas esti respondecaj antaŭ la 
deputitaro, kiu reprezentas la membra 
ron, c) Kjaj fine la membraro aŭ la ko
mitato devas havi la rajton fiksi la ĝe
neralan laborplanon por la koncernaj 
ofichavantoj.

I.E.L. fondiĝis en 1936 pro nea 
kordigo kun svisaj U.E.A. gvidantoj. 
Mi ne volas detale ripeti la longan ra
konton pri la kaŭzoj. Mi nur mallonge
konstatas, ke I.E.L. jam de la komen
co estis subtenata de preskaŭ ĉiu landa 
esperantista asocio, sed la malnova 
U.E.A. daŭrigis sian agadon, specia
le en kelkaj landoj. El tio venis malfe
liĉa duobleco de la neŭtrala esperanto
movado, kiu fakte multe ĝenis la labo 
ron. La esperantistoj ne sentis sin kiel
en unu komuna hejmo, sed kiel dispar
tigita familio. Tial la estraroj de 
I.E.L. kaj U.E.A. provis diversajn 
eblecojn kunfandi la du organizaĵojn.

La solvo nun atingita espereble 
kondukos al unueca tutmonda esperan- 
to-laboro. Ni antaŭvidas trankvile la 
estontecon, kiu evidente alportos pacon 
inter la esperantistoj kaj akumuladon 
de la fortoj por ataki la indiferentecon 
kaj la kontraŭstaron de la ĝenerala pu
bliko. La perspektivoj por sukcesa la
boro estas brilaj. Ĉar nun ni estas unui 
gitaj. Kaj unuigitaj ni venkos!

E. MALMOREN
(El “La Espero”, Majo 1947). ‘
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La vorto, ne la vero, gvidas la ho

mojn kaj popolojn. Lerta predikanto, 
klera verkisto, varma poeto povas igi 
nin kredi la plej grandajn absurdojn 
kaj ataki aŭ defendi la plej malsamajn 
principojn.

Brazilo kaj Argentino estas naj
baraj landoj, loĝataj de iberianidoj, de 
samaj religio kaj kulturo, are similaj 
nacilingvoj, egale bonaj kaj inteligentaj 
homoj. Preskaŭ ĉiuj ideoj estas komu
niaj al ambaŭ popoloj, sed ilia juĝma- 
niero pri la primitivaj loĝantoj de iliaj 
landoj, kiujn ili egale venkis kaj de
truis per la supereco de siaj armiloj, 
estas tute kontraŭa.

Laŭ la argentinanoj la indianoj es
ras perfidaj, rabemaj, sangavidaj, bar
baraj, mallaboremaj, sensentaj, la plej 
abomenindaj estaĵoj, kiuj iam aperis 
sur la tero. Tiujn ideojn kantas José 
Hernández en sia fama ‘‘Martin Fier
ro”, kiu fariĝis la plej legata libro en 
la tuta lando. Mortigi indianon estas 
sankta ago, laŭ la heroo de Hernandez. 
Jen unu el tiuj scenoj:

“Dios Ie perdone al salva je 
Las ganas (pie rne tenia...

Pero yo bice la obra santa
De hacerlo estirar la jeta”.

La opinio de Hernandez pri la in
dianoj estas de ĉiuj legata kaj fariĝis 
konvinko, tamen Hernández ne estas la 
unua fama poeto de la hispana lingvo, 
kiu mallaŭdis la praloĝantojn de nia 
Ameriko. Multe pli frue ol “Martin 
F.erro”, aperis la fama epopeo “La 
Araucana”, de Don Alonso de Ercilla, 
kiu severe atakas la indianojn.

Tute kontraŭe agis la brazilaj poe
toj kaj verkistoj. Gonçalves Dias, en 
sia mirinda poemo “ I-ĵuka-Pirama ”, 
prezentas la plej glorajn farojn, sen
komparan bravecon, superan noblecon 
en indianaj herooj. La romanverkistoj 
Bernardo Guimarães liaj José de Alen 
ĉar egale pentras mirinde bele siajn 
heroojn kaj heroinojn el diversaj india
naj triboj. Laŭ tiuj brazilaj verkiston 
la sovaĝuloj de Brazilo posedis virtojn, 
kiujn nur tre malofte aliaj popoloj atin
gis tra la historio. La brazila popolo 
fieras pri praparenceco kun indiane 
kaj instruas al infanoj esperi riĉajn do
nacojn de Voro Indio (Indiana avĉjo) 
se ili saĝe kondutas ĉiam.

Eble Gonçalves Dias, Bernardo Gui 
marae*,  José de Alencar neniam vidis 
indianojn kaj nur fantaziis ilin tiaj por 
kontraŭstari al la portugala regado de 
nia lando. La indianoj estis ekstermitaj 
de la portugaloj kaj la portugaloj nin 

tirane regadis, sekve oni devis pentri la 
primitivulojn kiel noblajn viktimojn 
de la konkerintoj. Supozeble Tibor Se- 
kelj kaj lia edzino konas la indianojn 
multe pli vere ol la brazilaj verkistoj 
kaj Ercilla kaj José Hernández, sed 
Sekelj trovis ilin nur infanecaj, vulga
raj, ne indaj je eposoj de geniuloj.

Mi supozas, ke Ercilla kaj Her
nández estas pli proksimaj al la vero, ol 
niaj brazilaj verkistoj ; sed mia celo ne 
estas diskuti iliajn opiniojn, estas mon
tri la forton de la vorto, de la homa 
lingvo.

La vorto regas la mondon, sed, be
daŭrinde, ne regas ĝin harmonie al ko 
muna celo, ĉar ne ekzistas ankoraŭ ko

Buenos Aires
Deixou-me imarcescível encantamento a 

visita que fiz a essas duas grandes Capitais 
de nosso Novo Mundo nos dias 1 a 23 de abril 
de 1947. Progresso, cultura, civilidade, as
seio, beleza, riqueza, ordem, harmonia, inte
ligência, hospitalidade, idealismo, tudo prin- 
cipescamente elevado, espiritualmente subli
mado.

A missão brasileira que ia tomar parte 
no 4o Congresso Argentino de Esperanto con
sistia de quatro pessoas. Partimos da Ilha do 
Governador de manhã em avião direto da 
Cruzeiro do Sul e fizemos excelente viagem, 
mas, ao chegarmos em Campo Moron, cho
via. Apesar disso uma dezena de esperantis
tas nos esperava e não tivemos impressão de 
achar-nos em país estrangeiro: a mesma lín
gua, a mesma cultura, os mesmos poetas, as 
mesmas pilhérias.

Fui hospedado no lar feliz de uma famí
lia esperantista. Com o esposo ou com a 
sra., quando não com ambos, passeava pela 
grande metrópole, frequentava diversões, to
mei parte no Congresso, visitei o Parlamento, 
sempre acompanhado por esperantistas e em
pregando a nossa língua comum.

Buenos Aires é uma cidade maravilhosa 
pelo seu progresso, pela perfeita administra
ção que se faz sentir nas mínimas como nas 
máximas coisas. Seu serviço de transportes 
é o mais perfeito e o mais barato do mundo.

Convites para a 1 moços. festas, missa, re
união de teosofistas, sessões espíritas, sole- 
nidades diversas não me deixavam tempo 
para pensar que estava fora do Brasil. E em 
todos êsses lugares eram esperantistas que 
me conduziam e falava-se Esperanto. Até na 
Missa os hinos foram cantados em Esperanto, 
o belíssimo sermão de frei .Iuan S. Casali foi 
num Esperanto corrente, elegante, bem pro
nunciado. encantador iielo fundo e pela forma.

Para o modesto representante da Liga 
Esperantista Brasileira. Buenos Aires se 
achava transformada numa cidade esperan
tista. Por ocasião da minha partida, reuni
ram-se uns cem esperantistas e me oferece
ram uma festa de despedida num lindo res
taurante.

Em Montevideo os nossos ilustres sami
deanoj Prof. Manuel Fernandez Menéndez e 
Victor Luís Cao não me abandonaram um 
momemto. Levaram-me aos seus lares e a 

muna lingvo de ĉiuj popoloj. La brazi 
lanoj ne konas ‘‘Martin Fierro”, la ar
gentinanoj ne konas “I-ĵuka-Pirama". 
La vorto kondukis la pensojn de tiuj po
poloj al kontraŭaj direktoj pri la iii 
(lianoj kaj tio tute ne gravas, sed ofte 
la vorto ĵetas popolojn unu kontraŭ alia 
tute malprave. Cu iam ekzistos libroj 
tutmonde legataj kiel nun estas en Ar
gentino “Martin Fierro”? Espereble 
venos tiu tempo.

Ni esperantistoj havas kelkajn poe
metojn de ĉiuj legatajn tra la mondo 
kaj eĉ himnon de ĉiuj kantatan. Ni jam 
povas antaŭvidi komunan literaturon 
de ĉiuj popoloj kaj imagi al ni la for
ton de tia literaturo.

Kiel fortega estos la mondo, kiam 
ĝi posedos komunehoman literaturon! 

I. G. B.

e
todos os passeios notáveis da Capital. Visi
tei os esposos Pfeffer, brilhantes esperantis
tas de Viena d’Austria que se acham agora 
radicados no Uruguai, e com eles jantei, as
sistí a uma reunião da Associação Esperan
tista.

Assim passei mais de três semanas conhe
cendo o que de mais Iielo existe nas nações 
irmãs, sem sair por um momento do mundo 
esperantista, das rodas amigas dos nossos 
samideanos. Um samideano não ê sómente 
um homem ou uma mulher que sabe a mes
ma língua; é, mais do que isso, uma pessoa 
que lê os mesmos livros, as mesmas revistas, 
vive o mesmo movimento mundial esperan
tista, regozija-se com os mesmos triunfos e 
sofre conosco as mesmas derrotas comuns a 
todos os esperantistas; pessoa que se iden
tifica espiritualmente conosco através de uma 
história comum a todos nós, a história do Es
peranto, o ideal de compreensão e paz que 
Zamenhof trouxe ao mundo e que tantas ve
zes tem sofrido atrozes revezes. Um sami
deano é um homem ou uma mulher em afi
nidade conosco pela mesma ideologia, pelas 
mesmas aspirações, pelos mesmos esforços, 
pelos mesmos sacrifícios vividos em comum. 
E’ a pessoa que nos entende não sómente pela 
linguagem comum, pelas palavras articuladas, 
mas também pela comunidade de ideais e as
pirações, de estudos e trabalhos.

Em Buenos Aires e Montevideo passei as 
semanas agradáveis que pode proporcionar o 
convívio incessante com samideanos de am
bos os sexos e de todas as idades. Quão di
ferente deve ser a viagem do turista entro 
desconhecidos e indiferentes, tratando sómen
te com criados de hotel, chaufeurs, policiais, 
empregados de transportes e mesmo isso com 
dificuldades linguísticas, ora com intérprete, 
ora esforçando-se infitilmente por fazer-se 
compreender! O turista evita falar, não pe
netra na alma do povo; só vê monumentos, 
montanhas, rios, pontes e outros sêres inani
mados e frios. Só percelie o erterior das coi
sas e percorre um país inteiro sem perce
ber o grau de cultura ou de ignorância do 
povo, sem conhecer suas idéias e aspirações, 
suas esperanças e anseios.

Justamente ao contrário, o esperantista.
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LA DEKUNUA BRAZILA KONGRESO
(Daŭrigo de pago 1-A)

Paŭlo, kiel naskurbo de nova pli vigla 
Esperanto-movado en la Nova Mondo. 
De la 13a ĝis la 21 a de Septembro la 
brazila Esperantujo havos sian ĉefur
bon en S. Paŭlo kaj de tie ĉion prftve 
atendas. Ni gratulas niajn bravajn 
samideanojn en la O.K. pro la bonega 
laboro, kiun ili senlace faras por la 
triumfo de la Dekunua kaj esperas, ke 
Nova Epoko komenciĝos dum tiu kon
gresa semajno.

PROPAGANDAJ SIGELMARKOJ

Desegnitaj de Arcindo Madeira, tre 
konata valorega artisto, eldonitaj de la 
Brazila Instituto de Esperanto, jus 
aperis kvin belegaj sigelmarkoj por pro
pagando de niaj karaj lingvo kaj idealoj.

La propa gandmar koj prezentiĝas 
po dek (‘iuspecaj sur folioj da 50, kaj 
ĉiu folio estas presita dukolore. Ili 
estas aĉeteblaj ĉe Str. Araujo Porto 
Alegre, 36 po 6.00 kr. unu folio, aŭ 
10.00 kr. du folioj. La tuta profito 
estos destinata por helpo al la malsa
tantaj geesperantistoj de Eŭropo. Sa
mideanoj, sendu tuj viajn mendojn, 
akompanatajn de la koncerna sumo.

LIGA ESPERANTISTA 
BRASILEIRA

Em consequência de modificações 
feitas por ocasião dos consertos e repa
ros por que passou totalmente o edifício 
da Sociedade de Geografia, à praça da 
República n.° 54, a sede da Liga Espe 
rantista Brasileira ficou instalada na 
sala de frente do. prédio, fronteira ao 
parque -Julio Furtado (Campo de San
tana i.

mesmo antes de visitar um país, já conhece 
através da leitura um pouco da alma do povo. 
Muito antes de visitar a Argentina e o Uru
guai, eu já correspondia com os meus sami
deanoj dêsses países, lia sua revista, sabia 
um pouco do que existe em sua alma, mas fui 
encontrar mais e melhor ao contacto direto. 
Não dois povos admiráveis em todos os sen
tidos e os mais hospitaleiros que se podem 
imaginar.

Se até agora eu sonhava muito com a 
grandeza da minha Pátria, com seu futuro 
dagora em diante estendo minhas esperanças 
também à Argentina e ao Uruguai; vejo nes
tas três nações — Brasil, Argentina e Uru
guai — o futuro do mundo, o aparecimento 
de uma raça humana mais harmoniosa, mais 
feliz, quç terá de orientar a civilização do 
porvir. Somos três grandes povos destinados 
ao mais glorioso futuro e notei que é êste tam
bém o sentimento dos argentinos e uruguaios.

J. G, B,

Brazila Ligo Esperantista
La dua ordinara kunsido de Brazila 

Ligo Esperantista en 1947 okazis la 
26 an de julio, kun la ĉeesto de la dele- 
gitoj de la plimulto de la filiitaj grupoj 
kaj sub la prezidanteco de D-ro Carlos 
Domingues.

Oni aprobis per aklamado du propo
nojn de la estraro: la unua donas al 
S-ro Antônio Caetano Coutinha la tito 
lon de bonfarinta membro pro la valo 
raj servoj, kiuj de 50 jaroj li faras al 
la Esperanto-movado; kaj la dua donas 
al S-ro Ministro João Severiano da Fon- 
seca Hermes, Vicprezidanto de Brazila 
Societo de Geografio, la titolon de ho
nora memhro pro lia agado por ke la 
Ligo multe plibonigu sian instalaĵon.

La prezidanto sciigis pri la elekto, 
fare de Ia Ministrejo por Eksterlandaj 
Aferoj, de la brazila Delegito al Ia 32-a 
Universala Kongreso de Esperanto, 
S-ro Ministro Mário Moreira da Silva.

Parolante pin la ĵus aperinta “Dicio-

I NTERNACIA ASOCIO BELLAMY

Organizo kiu ne okupas sin pri partipoli
tiko aŭ rasproblemoj. Sidejo; Torenstraat, 
26 — Beverwiik, Nederlando. Ĝia celo estas 
disvastigi kaj propagandi la ekonomiajn 
principojn de Edward Bellamy, priskribitajn 
en liaj verkoj “Looking Back-vvard” (Rigar
dante malantaŭen, aŭ Rigardo posten) kaj 
"Equality” (Egaleco), fonditaj sur la funda
mento de egala provizado, praktika kunlabo
rado, rajto, devo kaj respondeco.

l^a la numero de ĝia organo aperis en 
Januaro.

I. A. B. eldonis prelegon pri “Edw. Bel
lamy — L. L. Zamenhof”, taŭga por esti 
legata en kunvenoj.

EM SEXTA EDIÇÃO

Vencendo as imensas dificuldades 
da falta de papel em França, a Espe

rantista Centra Librejo (41, Rue Des
cartes, Paris V) acaba de lançar a 6.11 
edção do Dictionnaire Complet Fran- 

çais-Esperanto, de E. Grosjean-Maupin, 
volume de 656 páginas de excelente 
papel.

Dada a quantidade de amigos que 
•êsse livro tem no Brasil, o fato merece 
nosso especial registro, e também por
que revela o progresso do Esperanto em 
França depois da guerra que o parali
zon (lulante anos.

A no Va ediçãoestá sendo vendida 
em França a 210 francos (mais 20% 
para porte no interior) e no Brasil a 

‘ 50 cruzeiros.

nário de Bolso” (Esperanta Radikaro 
kun Portugala Traduko), de A. Couto 
Fernandes, kaj pri la baldaŭ aperonta 
‘‘Curso de Esperanto”, de A. Couto 
Fernandes kaj H. Mota Mendes, la pre
zidanto atentigis pri la fakto ke en 
ambaŭ okazoj temas pri kvara eldono, 
kio montras la bonan akcepton al tiuj 
verkoj kaj la disvastiĝo de Esperanto. 
Li prezentis la riĉan broŝuron “O Insti
tuto Brasileiro de Geografia e Estatis- 
t:ca e o Esperanto”, eldonitan de Bra
zila Instituto de Geografio kaj Statis
tiko, kaj enhavantan, inter aliaj verkoj, 
la kompletan raporton pri la N-a Bra 
zila Kongreso de Esperanto. Li diris ke 
baldaŭ aperos la Brazila Jarlibro de 
Statistiko kun esperanta teksto, kaj ke 
por la Nl a Brazila Kongreso de Espe
ranto en São Paulo T.B.G.E. eldonos 
luksan broŝuron “Urbo São Paulo”. 
Krom tio ĝi preparas brazilan geogra
fion kai historion, kaj intencas publi
kigi aliajn valorajn librojn en Espe
ranto.

S-ro Ismael Gomes Braga proponis 
ke oni danku al la Instituto per oficiala 
letero la publikigon de libro tiel grava 
por nia movado kiel “O Instituto Bra- 
zileiro de Geografia e Estatística e o 
Esperanto”.

Por okupi la du vakantajn oficojn de 
dua sekretario kaj kasisto oni elektis 
S-ron Nelson Dantas kaj F-inon Irani 
Baggi de Araújo.

BRAZILA KLUBO ESPERANTO

Brazila Klubo Esperanto, la vetera
na kaj senlaca grupo, festis en la 29a de 
junio la 41 an jaron de sia fondo kaj 
laboroj.

Ĉar ĝia sidejo ricevas nun grandajn 
riparojn, kaj gravaj plibonigoj estas fa
lata j en ĝia instalaĵo, B.K.E., ansta
taŭ kunvokiinemorigan klina don, oka
ziis agrablan promenon al Muzeo de 
Naturhistorio, en Quinta da Boa Vista.

.Je la dua posttagmeze kunvenis ĉe 
la enirejo de la Muzeo kelkdekoj da gea 
noj kaj geamikoj de B.K.E., kiuj sekve 
trapasis la salonojn de la liistoj*  a kons
truaĵo vidante la muzeaĵojn kaj paro
lante en Esperanto pri ili kaj pri ĉiuj 
afaj aferoj.

Poste la grandnombra grupo divi- 
diĝis: unu parto ir s al la nova urba 
Zoologia Ĝardeno kaj la alia Vestis ĝis 
la vespero eu la parko de amuzaĵoj, gaje 
ludvcturante per rapidaj aviadiloj an 
sur la krudaj-deklivoj de alta montaro.
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